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Desenvolvemos a atividade formativa de acordo com os melhores 
parâmetros de qualidade, permitindo também aos clientes a integração da 
formação ministrada ao abrigo da respetiva obrigatoriedade da Lei Laboral, 
pelo que a Moneris Academy é hoje uma entidade certificada pela DGERT - 
Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, nas áreas: 

A Moneris Academy é também reconhecida pela maior ordem 
profissional portuguesa - a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).

Certificações
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Gestão e Administração

Finanças para não Financeiros 7

Boas práticas de Gestão - Reporte Financeiro 7

Gestão do crédito a clientes e cobranças 7

Como fazer um Business Plan? 17

Gestão do Tempo e Comunicação no Trabalho 7

Boas práticas de Gestão - Reporte Financeiro 7

Previsão, gestão e controlo de tesouraria 14

Finanças Contabilidade e Fiscalidade

Consolidação Contas 9

Leitura e análise dos mapas contabilísticos e financeiros 8

Planeamento Fiscal 9

Comercial e Marketing

Finanças para comerciais 7

Fidelizar e Incrementar Vendas 14

Negociação 7

Atendimento e Relacionamento com o Cliente 7

Social media marketing 7

Liderança

Motivação e trabalho em Equipa 11

Gestão do tempo e comunicação 7

Organização e planeamento do trabalho / processos 11

Liderança e gestão de equipas 7

Recursos Humanos

Elaboração do Plano de Formação e a Gestão da formação 14

Atualização à Legislação Laboral 7

Apoios e Incentivos à Contratação 7

Contratação de trabalhadores: exigências, desafios e incentivos 7

Responsabilidade social

A gestão do orçamento familiar 7

Saúde e segurança no trabalho

Princípios Gerais de Segurança e Saúde no Trabalho 4

Procedimentos Gerais de Emergência e Evacuação 4

Noções Básicas de Combate a Incêndios 4

Noções Básicas de Primeiros Socorros 4

Tecnologias de Informação

Microsoft Word - Básico 7

Microsoft Word - Avançado 7

Microsoft Excel - Básico 7

Microsoft Excel - Avançado 7

Privacidade e Proteção de Dados

Conceitos essenciais de privacidade 4

Aplicação prática do RGPD 16

A função do encarregado da proteção de dados (DPO) 8

O risco cyber e os desafios do e-privacy 4



Formação

Na Moneris acreditamos que o capital humano é o recurso mais importante 
de uma organização. A manutenção de um elevado grau de motivação dos 
recursos humanos e a sua constante atualização é, assim, um fator-chave 
para que a sua organização se mantenha competitiva e acompanhe as 
melhores práticas e tendências técnicas e comportamentais.

O nosso profundo conhecimento do tecido empresarial português e, 
sobretudo, a constante adaptação da nossa oferta às necessidades do 
mercado, fazem da Moneris Academy um parceiro de referência na 
formação, contando com um conjunto alargado de formadores com uma 
forte especialização técnica e aptidão pedagógica.

Respondemos ativamente às necessidades formativas do mercado, 
apresentando conteúdos relevantes para o desenvolvimento de 
empresas e negócios e promovendo a especialização dos seus 
colaboradores, em matérias concebidas de acordo com as necessidades 
especificas de cada empresa.

Dispomos de um conjunto alargado de formadores com CCP - Certificado 
de Competências Pedagógica que, para além de experientes técnicos 
e profissionais, possuem aptidão pedagógica certificada, de modo a 
assegurar a efetiva compreensão dos temas por parte dos formandos.

Para maior eficácia, temos promovido a especialização dos nossos 
profissionais num conjunto amplo de matérias, concentradas nas áreas da 
Gestão e Administração; Finanças, Contabilidade e Fiscalidade; Comercial e 
Marketing; Liderança e Management; Recursos Humanos; Tecnologias de 
Informação; Privacidade e Proteção de Dados; outros.

O caminho do sucesso 
começa no saber.



A Academia para Executivos da Moneris Academy está direcionada para empresários 
e quadros superiores das empresas, com o objetivo de desenvolver atividades 
formativas distintivas, que promovam a aquisição de conhecimento, competências e 
criatividade, potenciadoras da capacidade e da atividade humana.

A academia para executivos pretende pois desenvolver líderes qualificados 
e empreendedores, capazes de dar resposta aos desafios da atual economia 
globalizada.

As atividades formativas a serem desenvolvidas, neste contexto, terão uma tónica 
que assenta na qualidade e aplicabilidade real da formação, com base nas melhores 
práticas mundiais de gestão, onde os empresários e gestores poderão desenvolver e 
partilhar novos conhecimentos com vista a um crescimento económico sustentável 
das suas empresas.

Academia para Executivos

Os projetos de formação-ação têm como principal objetivo levar a cabo uma 
dinâmica formativa que permita uma intervenção com aprendizagem em contexto 
organizacional, que mobilize e internalize competências com vista à prossecução de 
resultados, suportados por uma estratégia de mudança organizacional, desenhada 
para a realidade de cada empresa.

Assim, a metodologia de desenvolvimento desta tipologia de projeto está 
baseada no seguinte modelo, que incorpora, em traços muito gerais, consultoria e 
formação à medida.
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Consciente de que cada organização tem necessidades formativas específicas e 
particulares, a Moneris Academy construiu uma solução modular, caracterizada 
pela sua flexibilidade e adaptabilidade a cada contexto empresarial.

A Solução Integrada à Medida da Moneris Academy tem uma metodologia 
única e inovadora na área da formação, que se caracteriza por:

Uma construção modelar gerida pelo cliente, de acordo com as 
áreas formativas que melhor se adaptam às suas necessidades;

Uma combinação da carga horária de cada módulo adaptada aos 
objetivos formativos do cliente.

Este programa formativo pretende dar resposta não só às necessidades 
formativas gerais, mas também à obrigatoriedade legal de formação aos 
colaboradores (35 horas anuais por cada colaborador), tendo como principais 
objetivos o desenvolvimento das competências e dos conhecimentos dos 
participantes:

• Na vertente das competências comportamentais e de saber-estar e 
saber-ser, fulcrais para o excelente trabalho em equipa, planeamento e 
desenvolvimento dos trabalhos técnicos, que muitas das vezes não são 
corretamente executados, não por falta de competência técnica, mas 
por dificuldades de relacionamento inter-pessoais, trabalho em equipa e 
organização e planeamento; 

• Na vertente de elevar o papel da empresa junto dos seus colaboradores, 
numa filosofia de responsabilidade social, propomos também a 
incorporação de uma área relacionada com a gestão eficaz do orçamento 
familiar, por forma a potenciar uma maior sustentabilidade financeira 
da família, e desta forma permitir que os colaboradores consigam aliviar 
alguma tensão que os possa afetar no posto de trabalho;  

• Na vertente das obrigatoriedades relativas à saúde e segurança no 
trabalho, que muitas implicações tem, quando ocorrem ocorrências, na 
produtividade da empresa, bem como em aspetos relacionados com a 
motivação dos colaboradores.

Formação à Medida
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A Moneris tem uma abordagem focada no cliente, 
com uma oferta integrada de serviços e soluções que 
permite prestar às organizações um apoio de 360 
graus na área da gestão, promovendo a excelência da 
informação financeira e a melhoria dos processos de 
tomada de decisão críticos para o seu sucesso. 

Somos o maior grupo nacional de contabilidade e 
apoio à gestão, presente de norte a sul de Portugal, 
com uma rede de 18 escritórios sustentada por, 
aproximadamente, 300 consultores.

Os nossos serviços são garantidos por equipas com 
um profundo conhecimento em todos os setores de 
atividade, o que permite que cada cliente beneficie 
do apoio de profissionais que entendem os seus 
desafios e o acompanham em cada obstáculo. 
Conhecer bem os nossos clientes é para nós essencial, 
para que possamos responder proativamente às suas 
necessidades.

Partilhamos a sua 
visão do futuro.
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